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Kód: _______________

Jazyková část A
na základě poslechu odpovězte na níže uvedené otázky
MAX. 8 BODŮ

Where did Susan study?
SUSAN GRADUATED FROM OXFORD UNIVERSITY
Why did she want to visit the U.S.A?
SHE WANTED TO COMPARE BOTH STANDARDS (BRITISH AND AMERICAN
ONE)
What did Susan want to do at the petrol station?
SHE WANTED TO FILL UP HER BOTTLE SINCE SHE WAS VERY THIRSTY
What does the word PLASTIC mean in American English when we speak with the
shopping assitent?
THE WORD PLASTIC WHEN PAYING FOR THE SHOPPING MEANS THE WAY
OF PACKING, NOT THE WAY OF PAYING.

Jazyková část B
na základě poslechu doplňte číslovky do níže uvedené tabulky
MAX. 16 BODŮ, přičemž za jeden řádek správných číslovek je max. limit 2 body

Jazyková část C
vyberte jednu, dvě nebo více správných odpovědí u dané otázky
MAX. 20 BODŮ, přičemž za každou úplně správně zodpovězenou otázek je max. limit 2
body, za částečně správnou odpověď pak 1 bod

1. Věta These maths homeworks are very difficult je
a) špatně – slovo „homework“ netvoří množné číslo
b) správně
c) špatně – špatný slovosled
d) špatně – nepatří zde ukazovací zájmeno
2. Věta The my dude is fine and reliable je?
a) špatně – slovo „dude“ je nespisovné
b) špatně – špatný slovosled
c) špatně – člen určitý a přivlastňovací zájmeno nemohou stát vedle sebe
d) správně
3. Českému slovu kecat v angličtině odpovídá výraz:
a) speak
b) say
c) chat
d) tell
4. Správný překlad věty Paul met Peter passing the zebra crossing zní
a) Pavel uviděl Petra, když přecházel přes přechod1
b) Pavel uviděl Petra, když přešel přes přechod2
c) Pavel uviděl Petra, když přešel přes přechod3
d) Pavel uviděl Petra, když přecházel přes přechod4
5. Správný překlad věty Právě to udělal v angličtině zní:
a) He has just done it
b) He just did it
c) He was just doing it
d) He had just done it
6. Sloveso discuss se pojí ve významu diskutovat o něčem s předložkou:
a) on
b) about
c) d) for
7. Která věta obsahuje chybu?
a) I will say him about it
b) He will have to work there
c) I will tell him about it
d) I may to explain it one more time

1
2

Přes přechod přecházel zásadně Pavel
Přes přechod přecházel zásadně Petr

3

Přes přechod přecházel zásadně Pavel

4

Přes přechod mohli přecházet oba dva

8. Anglické slovo fit v češtině může odpovídat slovu:
a) zdravý
b) v dobré kondici
c) záchvat
d) vysportovaný
9. Do věty I will congratulate ___ my mum ___ her birthday doplňte vhodné
předložky:
a) -, to
b) to, on
c) -, on
d) -, for
10. Do věty I have to ______ this article doplňte vhodné sloveso:
a) correct
b) rewrite
c) translate
d) send

Jazyková část D – zpracujte na čistý list zkouškového archu
popište co nejpřesněji níže uvedený obrázek. Popište místo, osoby, děje a atmosféru.
Popis musí tvořit ucelený a smysluplný celek
Max. zisk za danou část je 10 bodů, přičemž 5 bodů tvoří gramatická správnost, 5 bodů
hodnocení lexika (slovní zásoby) a celkové stylizační úrovně

